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چکیده
هر چند از شیخ مرتضی انصاری

در تفسیر قرآن میراث مکتوبی در دسـترس نیسـت،

لکن با مطالعه در آثار متعدد فقهی و اصولی ایشـان ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه وی در
تفسیر قرآن دارای نظریه تفسیری بوده است .تحلیل روش تفسیری او به عنوان یکـی از
ارکان مهم نظریه تفسیر اجتهادی ـ فقهی امامیه در دوره معاصر و نمایاندن نقش علمی
و سهم تاریخی وی در جریان تفسیر شیعه ،از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار اسـت.
در این پژوهه روش شیخ انصاری

در تفسیر آیات االحکام با روش اکتشافی ـ تحلیلـی

از میان آثار متنوع وی ،بازیابی و ارزیابی شـده اسـت .نتـایج تحقیـق نشـان میدهـد کـه

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

(تاریخ دریافت4334/7/25 :؛ تاریخ پذیرش)4334/44/22 :

ایشــان دارای روش تفســیری اجتهــادی جــامع بــوده و عقــل و نقــل را در عــرر هــم در
تحلیل آیات به کار بسته است .وی گر چه در تفسـیر قـرآن از روش تفسـیر روایـی بسـیار
استفاده نموده ،اما بر این روش هـی گونـه تعصـبی نداشـته و در مـوارد الزم ،بـه تفسـیر
قرآن به قرآن دست یازیده ،و گاه نیز عقـل را در تبیـین کـالم خداونـد دخالـت داده و در
مواضعی هم به تبیین معنای لغوی و یا اصطالحی کلمات بـه شـیوه اجتهـادی پرداختـه
است .روش تفسیری شیخ انصاری

به شدت متأثر از منابع تفسیری ایشـان بـوده؛ بـه

طوری که تفکیک آن دو از همدیگر کار مشکلی است.
کلیدواژهها :روششناسی تفسیر ،تفسـیر اجتهـادی جـامع ،تفسـیر شـیخ انصـاری ،
تفسیر فقهی امامیه.
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 .1طرح مسأله

روش تفسیری از ارکان مهم در نظریه تفسیری به شمار میآید .از این رو ضروری است که مفهـوم
و نوع صحی روش تفسیری تبیین شود؛ زیرا اشـتباه در انتخـاب روش درسـت تفسـیر ،در اعتبـار
نتایج تفسیر تأثیرگذار است (راد.)11 :1112 ،
اصطالح روش تفسیر در پژوهشهای معاصر ،عناوین متعددی به خود گرفته اسـت؛ گـاه بـه
جای روشهای تفسیری ،از گرایشهـا ،مـذاهب و مکاتـب تفسـیری اسـتفاده مـیشـود .در مـورد
کاربرد معادلهای عربی آن نظیر منهج ،اتجاه و طریقه ،وحدت رویهای وجود ندارد و بسیار دیـده
میشود که این اصطالحات به جای یکدیگر به کار میرود (الخالدی1201 ،ق 11 :ـ .)13
در نگاه اکثر نویسندگان معاصـر ،روش تفسـیر چیـزی جـز منـابع و مسـتندات تفسـیر نیسـت
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

(شاکر .)24 :1130 ،برخی نیز با پذیرش امکان تعبیـر مـنهج تفسـیری بـه جـای روش تفسـیری،
مقصود از آن را مستندهای عقلی و نقلی م ّ
فسر در فهم و تفسیر آیات دانسـتهاند (مـؤدب:1131 ،
 .)141همچنین در تعریف برخی از قرآن پژوهان (سبحانی ،بیتـا ،ص )13نـوعی منبـعگرایی در
مفهومشناسی روش تفسیری دیده میشود .ضعف این تعـاریف همپوشـی آنهـا بـا مفهـوم منبـع
تفسیری یا عدم تبیین شفاف و روشن تفاوت روش تفسیری بـا منبـع تفسـیری اسـت (راد:1112 ،
.)12

به نظر میرسد روش از منهج ّ
مفسر تـأثیر میپـذیرد و تـابعی از آن اسـت و خـود مـنهج دارای
قواعد و اصولی است که از آن به چارچوب کلی نظریۀ تفسیری ّ
مفسر یاد میشـود .شـاید برخـی از
نویسندگان به جهت احتراز از این اشکاالت ،با به کارگیری اصطالح منطق تفسیر بـه جـای روش
تفسیر ،آن را به معیارها و سنجههای تفسیر تعریف کردهانـد کـه مراعـات آن ،از خطـای ّ
مفسـران
جلوگیری میکند .فهم تفاسیر و بهرهگیری از آنها در ِگرو شناخت منطق تفسیر بـوده و پدیـداری
تفاسیر روشمند ،روز آمد و کامل در سایه این شناخت ،ممکن است (رضایی 11 :1131 ،ـ .)14
شیخ مرتضی انصاری

یکـی از بزرگـان امامیـه در دوره معاصـر بـه شـمار میآیـد کـه نقـش

برجستهای در حیات علمی مذهب امامیه داشته است .آثار ،آرا و شـاگردان کـم نظیـر وی گویـای
نقش مؤثر وی بوده است .دیدگاههای ایشان در فهم کتاب و ّ
سنـت هـم اکنـون مـدار فقاهـت در
حوزههای علمیه است .پژوهه حاضر با نظر به شخصیت برجسته علمی شـیخ انصـاری و تـأثیر
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آرای وی بر نسل بعدی خود و بـا محوریـت مسـائل ذیـل بـه ارزیـابی روش تفسـیری وی پرداختـه

است :روش معیار شیخ انصاری در تفسیر آیات االحکام چیست؟ رویکـرد شـیخ انصـاری در روش
تفسیری چیست؟ تأثیر روش شیخ انصاری در فهم قرآن کدام است؟
هر چند در مورد شـیخ انصـاری پژوهشهـای متنـوعی در کتـب فقهـی و اصـولی صـورت
گرفته ،لکن تفسیر قرآن در دیدگاه شیخ انصاری جز در دو اثر علمی به سـنجش سـدرده نشـده
است .االنظار التفسیریة للشیی ررضییا االنریار

از آقـای صـاحبعلی محبـی تنهـا کتـاب

علمی است که در عرصه قرآن پژوهی شیخ انصاری نشر یافته اسـت ،لکـن ایـن اثـر قرآنـی در
عین وزانت علمی ،فاقد هر گونه تحلیل بوده و تنها به گردآوری آرای تفسیری شیخ در تفسیر آیات
به ترتیب مصحف بسنده کرده است .نیز «روش تفسـیری شـیخ انصـاری» از آقایـان محمـد علـی
تجری و جواد محمدی تنها مقالۀ علمی در این زمینه است .مقاله مذکور ،با داشتن ارزش علمی و
تفســیری شــیخ انصــاری در ضــمن نمونــهها اســت .پژوهــه حاضــر روش تفســیری شــیخ مرتضــی
انصاری را از آثار ایشان به طور دقیق مطالعه موردی و تطبیقی قرار داده و ساختار آن را مبتنـی
بر نتایج برآمده از نظریه تفسیری وی ،در محورهای روش تفسیر روایـی ،قـرآن بـه قـرآن ،عقلـی و
ادبی به همراه تطبیقات آن ارائه میدهد.
 .۶روش تفسیر روائی

روش تفسیر روایی قرآن ،یکـی از کهـنتـرین و رایـجتـرین روشهـای تفسـیری اسـت .ایـن شـیوۀ
تفسیری یکی از اقسام «تفسیر نقلی» است (معرفـت1213 ،ق .)01 /0 :مقصـود از روش تفسـیر
مفسر قرآن از ّ
روایی این است که ّ
سنت و احادیـث پیـامبر و اهـل بیـت بـرای شـفافیت و
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نیز تشکر از زحمات نویسندگان ،بیشتر در صدد بیان فارق میـان مبـانی ،مکتـب ،گـرایش و روش

روشن ساختن مفاد آیات و مقاصد آن استفاده میکند (رضـایی اصـفهانی 110 :1130 ،ـ .)112
بخشی از آیات الهی که بیانگر احکام و دستورات الهی است ،نوعی اجمال دارد و تبیین آنهـا بـر
عهده سنت و احادیـث رسـول خـدا و خانـدان مطهـر ایشـان اسـت .از ایـن رو ،مفسـران قـرآن در
مواجهه با تفسیر آیات مذکور ،خود را نیازمند مراجعه به روایـات تفسـیری میداننـد و معتقدنـد کـه
بدون استفاده از آنها نمیتوان به مراد و مقصود خداوند متعال دست یافت .شیخ انصـاری بـه
عنوان فقیه و مفسر قرآن نیز در تفسیر آیات الهی ،فراوان از آن دسته روایات استفاده کرده اسـت.
در اینجا به بیان چند نمونه بسنده میشود:
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 2ـ  .9شیوه وضو گرفتن

شیخ انصاری (( ،1213ث)) در کیفیت وضو در ذیل آیۀ وضـو فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی

المرافق( ...مائده )4 :مینویسد:
در روایت صحی از رسول خدا آمده است که حضرت آب را روی آرنج میریختنـد و پـ
از آن دستش را بر آرنج میگذاشتند .و در روایـت دیگـر وارد شـده کـه ایشـان مشـتی آب
میگرفتند ،سـد

آن را بـه صـورت کامـل بـر ذراع (از آرنـج تـا سـر انگشـتان) دسـتش

میریختند و با آن دستش را از آرنج میشستند.

و در ادامه مینویسد:
از کتاب خالف شیخ طوسی

ادعای قطع و یقین شده به این که امامان معصوم

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

فرمودند :کلمۀ «الی» در آیه به معنای «مع» است .و ادعای قطع به ثبوت از سوی شیخ
طوسی  ،کمتر از ادعای اجماع نیست و روایات هر چند ضـعف سـندی دارنـد ،امـا در
حکم روایت صحی هستند ( 131 /0ـ .)112
 2ـ  .2وقت نمازهای واجب

َ
َّ َ ل ل
الصالة ِلیدلو
شیخ انصاری (( ،1211ت)) در بیان وقت نماز مغرب و عشا ذیل آیۀ شریفه أ ِق ِم
َّ
َ
َ ْ
َّ
َّ ل َ ْ َ
ل َ َْ
الش ْم ِس ِإل غ َس ِق اللیل َو ق ْرآن الف ْجر ِإن ق ْرآن الف ْج ِر کان َمش لهودا (اسـرا)13 ::؛ نمـاز را از زوال
ِ

خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب [نیمه شـب] برپـا دار و همچنـین قـرآن فجـر [نمـاز

صب ] را؛ چرا که قرآن فجر ،مشهود (فرشتگان شب و روز) است (مکارم ،)012 :1111 ،بـا نقـل
روایتی از امام صادق

به تبیین آیه میپردازد و مینویسد:

اظهر ،آن است که وقت نماز مغرب تا موقعی است که به اندازه یک نماز چهار رکعتی بـه
نیمه شب باقی مانده باشد و هنگامی که این مقدار باقی بماند ،به نمـاز عشـا اختصـاص
مییابد  ...و از عبید بن زراره ،از امام صادق

در مـورد آیـه اقیم الصیالل لیدلو

الشمس ال غسق اللیل نقل شده که فرموده است« :به راستی ،خداوند چهـار نمـاز
را واجب کرد که وقت آنها از زوال خورشید تا نیمـه شـب اسـت .وقـت دو تـای آنهـا از
زوال خورشید تا غروب خورشید است ،مگر آن که یکـی از آن دو پـیش از دیگـری اقامـه
شود و وقت دو تای دیگر از غروب خورشید تا نیمه شب است ،مگـر ایـن کـه یکـی از آن
8

دو پیش از دیگری بجا آورده شود» ( 32/1ـ .)31

 2ـ  .3حرمت موسیقی

شیخ انصاری (( ،1213ج)) در تفسیر آیۀ شریفه و اجتنبوا قیوا الیزور (حـج )12 :مـینویسـد:
«آنچه که به طور مستقیم در تفسیر قول الیزور وارد شـده ،تفسـیر بـه غنـا اسـت» ( 034 /1ـ

َ َ َّ
َ ْ ْ َ َْ َ ْ َ
دیث
 .)034و نیز در تفسیر معنای «لهو الحدیث»
اس من یشتری لهو الح ِ
در آیۀ شریفه و ِمن الن ِ
ل
َّ
َ
َ
َّ َ
ذاب لم ٌ
الله ب َغیر ع ْلم َو َّیتخ َذها له لزوا أولئک ل له ْم ع ٌ
هین (لقمان )4 :مینویسـد:
یضل ع ْن َس
ِ
ِ
ِل ِ
بیل ِ ِ ِ ِ ٍ
ِ

«روایات مستفیضی وجود دارد که مراد از «لهو الحدیث» همان غنا است؛ نظیـر صـحیحه محمـد
ّ
بن مسلم ،صحیحه مهران ،روایت وشا :و .»...و در ادامـه بـرای حرمـت غنـا ،روایـات مسـتفی
دیگری را بیان میکند که «زور» در آیۀ شریفه و الذین ال یشهدون الزور را به معنای آوازخوانی
تفسیر کرده است (همان1211 ،ق( ،ج).)034 /1 :
یکی از قواعد مهم فقهی «اصالة الصحه» است و قاعدۀ مذکور به این معنا است که انسان نسبت
به افعال مسلمان نباید تحقیق و تفحص کند ،بلکه باید کارهای وی را حمل بر صحت کرده ،بلکه
باید به بهترین وجه ممکن حمل کند .شیخ انصاری (1203ق) از روایت تفسیری منقـول از کتـاب
ل ل

َّ
اس لح ْسنا ؛ با مردم نیکو صحبت کنید ،قاعده فوق را
شریف الکافا در ذیل آیۀ شریفه قولوا ِللن ِ

اثبات میکند و مینویسد:
امام

در تفسیر آیۀ مذکور فرمودند« :ال تقولیوا إال یییرا حتی تولمیوا میا هیو»

(کلینی1221 ،ق)141 /0 :؛

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

 2ـ  .۴اصل صحت در فعل مسلمان

هی حرفی نزنید مگر خوبی تا این که یقین پیدا کنید که آن مطلب در باره فالن شخص
صحی باشد (.)111 /0
 2ـ  .5تفسیر استطاعت به زاد و راحله

َّ َ َ
ْ َ َ َ
َّ
َ
ل َْ
ییه
ین اسیتِاَ ِإل ِ
یاس ِحیا الب ِ
شیخ اعظم (1201ق) در تفسیر آیۀ شـریفه و ِلل ِه علی الن ِ
ییَ م ِ
َسبیال (آل عمران)11 :؛ و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند ،آنهـا کـه توانـایی

رفتن به سوی آن دارند (مکارم ،)40 :1111 ،به کمک روایات تفسـیری ،واژه «اسـتطاعت» را بـه
معنای توشه و وسیلۀ حرکت به سمت خانه خدا دانسته و مینویسد« :اگر کسی یکـی از ایـن دو را
نداشته باشد ،مستطیع به حساب نمیآید و حج بر او واجب نیست» (.)04
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 2ـ  .6عدم اختصاص «ما غنمتم» به غنایم جنگی

شیخ انصاری (1211ق( ،ب)) در جواب اهـل سـنت ـ کـه خمـ
دانستند ـ روایات متعددی از معصومان

نقل میکند کـه خمـ

را مخـتص بـه غنـایم جنگـی
اختصـاص بـه غنیمتهـای

جنگی ندارد و اولین دلیلی که بدان تمسک میکند ،روایتی است که ناظر به علت و فلسفه وجوب
خمـ

در زمــان رســول خــدا

اســت؛ زیــرا حضــرت عبــدالمطلب (جــد رســول اللــه) در دوران

جاهلیت سنتی را پایه ر یزی کرده و اسالم آن سنت را پذیرفته است .آن سـنت ،ایـن بـوده کـه هـر
کسی گنجی پیدا میکرد ،باید خم
نویسد« :اگر خم

(یک پـنجم) آن را صـدقه مـیداد .شـیخ در ادامـه مـی-

مختص به غنایم جنگی بود ،نباید به گنج تعلق میگرفـت» .ایشـان در ادامـه

روایتی را نقل میکند که واژه غنیمت را به «کل ما افاد الناس» معنا میکنـد؛ یعنـی هـر آنچـه کـه
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سود و درآمد انسان به حساب میآید ،داخل در مفهوم غنیمت است و خم

بدان تعلق میگیـرد

( 14ـ .)11
 2ـ  .7مقصود از «من بیده عقدة النکاح»

َْ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ
َ َْ َ
ل
ل
ْ َ َّ ْ ل
در آیۀ شریفه َو ِإن طلق لت لموه َّن ِم ْن ق ْبل أن ت َم لسوه َّن َو قد ف َرض لت ْم ل له َّن فریضة ف ِن ْصف میا ف َرض لیت ْم
ْ لِ
َّ َ ْ ل َ َ ل َّ
َ
ِإال أن ْیوفون أ ْو ْیوف َوا الذی ِب ِیدلِ لعقدة ِّالنکاح (بقره)011 :؛ و اگر آنان را پیش از آن که با آنها
ِ

تماس بگیرید و (آمیزش جنسـی کنیـد) طـالق دهیـد ،در حـالی کـه مهـری بـرای آنهـا تعیـین

کردهاید( ،الزم است) نصف آنچه را تعیین کردهاید (به آنها بدهید) مگر این که آنها (حـق خـود
را) ببخشند یا (در صورتی که صغیر و سفیه باشند ،ولی آنهـا یعنـی) آن کـ

کـه گـره ازدواج بـه

دست اوست ،آن را ببخشد (مکارم ،)13 :1111 ،بحث میان دانشمندان امامیه است که مـراد از
«من بیده عقدا النکـاح» چـه کسـانی هسـتند .شـیخ انصـاری (1211ق( ،ح)) روایـاتی را مطـرح
میکند که مقصود از آن :پدر ،وکیل زن ،مردی که بـدان وصـیت شـده و متـولی زن در امـوال او
نظیر برادر است (.)122
 2ـ  .8معصیت بودن نیت حرام

شیخ انصاری برای اثبات معصیت بودن نیت حرام ،به آیاتی استناد کرده و با استفاده از روایـات
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الس ْ
به تفسیر آنها پرداخته است .وی در ذیل آیۀ شریفه « َو ال َت ْق لف ما َل َ
یم إ َّن َّ
یس َلک به ع ْل ٌ
یم َ َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْل َ ل ل
ل
َ
َ َ
ولئک کان َع ْن له َم ْسؤال» (اسرا )10 ::با نقل روایتی از امام صادق به تفسیر
البصر و الفؤاد کل أ ِ

َ
َ ََ َ
ْ
ْل َ
َ
آیه پرداخته که حضرت فرموده استَ « :ق َال ْیسأ لل َّ
الس ْم ل ع َّما َس ِم َ َو ال َب َص لر ع َّما نظ َر ِإل ِیه َو الفؤ لاد
ََ َ
َع َّما َعقد َعل ِیه (کلینی1221 ،ق)11 /0 :؛ گوش مسئول اسـت کـه چـه شـنیده و چشـم از آنچـه

دار آن هسـت ،بازخواسـت میشـود (کلینـی1111 ،ق/2 :
بدان نگـاه کـرده و دل از آنچـه عهـده ِ

 )101و شیخ این روایت را از ضفسیر العیاشا نقل میکند (دزفولی انصاری1.)213 /1 :1131 ،

 2ـ  .1معناشناسی « ً
علوا فی االرض»

ل َ لل
ْ
َّ
الید لار اآْی َیر لة َن ْج َو للهیا ل َّل َ
یذین ال یرییدون علیوا ِفی
شیخ انصاری در تفسیر آیۀ شریفه « ِتلک
ِ
ِ
ْ َ
اْل ْرض َو ال َفسادا َو ْالواق َب لة ل ْل لم َّت َ
قین» (قصص ،)31 :این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرار
ِ ِ
ِ

میدهیم که اراده برتریجویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبـت نیـک بـرای پرهیزگـاران اسـت
فرموده است:

إن الرجل لیوجبه أن یکون شرا نوله أحسن من شرا نویل صیاحبه (ابـن ابـی
الحدید)113 /1 :1222 ،؛
شخص به این اندازه دچار غرور میشود که بند کفش خود را از بند کفش دوستش بهتـر
میداند .پ

ایـن مـورد داخـل در مصـداق آیـه میشـود (دزفـولی انصـاری/1 :1131 ،

.)211
 2ـ  .91تفسیر مفهوم «ترتیل»

َ

َ

ِّ

ْل

َ َ

ْ ْ َ
ییه َو َرتیل الق ْیرآن ت ْیرتیال»
شیخ انصاری برای تبیین مفهـوم «ترتیـل» در آیـۀ شـریفه «أو ِزد عل ِ

(مزمل )2 :روایتی را از کتاب شـریف الکـافی از امـام صـادق

ِ

از امیرالمـؤمنین

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

(مکارم )111 :1111 ،مینویسد :از امیر المؤمنین

در تفسیر آیۀ شریفه نقل شده که حضرت

( ،کلینـی،

1221ق )412 /0 :نقل میکند که حضرت فرمودند :قرآن را واض و شـمرده و روشـن بخوانیـد،
مانند ریگ و شن آن را به هم نریزید و مانند شعر خواندن با عجله و سرعت قرائت نکنید ،بلکه بـه
ّ
هنگام برخورد با عجائب و اسرار آن توقـف کنیـد ،دلهـای خـود را متوجـه معـانی قـرآن نماییـد و
اصرار نورزید که زود به آخر سوره برسید (راوندی )011 :1114،و همچنین شیخ انصـاری روایتـی
دیگر از حضـرت امـام صـادق

( ،مجلسـی1224 ،ق )111 /12 :در تفسـیر آیـۀ شـریفه بیـان

میکند که فرمودند :ترتیل آن است که در خواندن قرآن مکث کنی و با صدای نیکـو تـالوت کنـی
(دزفولی انصاری1211 ،ق( ،ث).)201 /1 :
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 2ـ  .99تفسیر مفهوم «ایمان»

شیخ انصاری (1211ق( ،ج)) در ذیل آیۀ شریفه و لما یدیل االیمان ف قلیوبکم (حجـرات:
 ،)12به بررسی مفهوم ایمان و اسالم از منظر روایات پرداخته است .او در ابتدای آن مینویسد:
این دو مفهوم در زمان نزول آیه به یک معنا بوده و تنها فرق آن دو این است کـه اسـالم
به معنای تسلیم شدن در مقابل دستورات خدا و رسول خدا

در مرحله ظاهر است و

ایمان همان تسلیم و اقرار به شهادتین به انضمام باور قلبی است .این تفسـیر برگرفتـه از
روایتی در الکافا (کلینی1221 ،ق 04 /0 :ـ  )01از حمـران بـن اعـین ،از امـام محمـد
باقر

است که حضرت فرموده است« :ایمان ،آن است که در دل مستقر شود و بنده

را به سوی خدای ـ عز و جل ـ بکشاند و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمـانش مصـدق
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

آن باشد ،ولی اسالم گفتار و کردار ظاهری است که تمام فرقهها و جماعات مـردم آن را
دارند و به وسیله آن جانها محفوظ ماند و میراث پرداخت شود و زناشوئی روا گردد ،و بر
نماز و زکات و روزه و حج اجتمـاع کننـد ،و بـدان سـبب از کفـر خـارج گشـته ،بـه ایمـان
منصوب گردند  .»...عرر کردم :آیا مؤمن را بر مسلمان نسـبت بـه فضـایل و احکـام و
حدود و چیزهای دیگر فضیلتی هست؟ فرمود« :نه ،هر دو نسبت به این امور یکسـان
هستند ،لکن فضیلت مؤمن بر مسلم نسبت به اعمال آنها و موجبات تقربی اسـت کـه
به سوی خداوند – عز و جل ـ دارند (.)41 /2
 2ـ  .92معناشناسی «اذن» در آیۀ اذن

شیخ انصاری (1203ق) در بحث حجیت خبـر واحـد در تبیـین مفهـوم «اذن» در آیـۀ شـریفه َو
ْ ل ل َّ َ ْ ل َ َّ َ ل ل َ ل َ ل ل ٌ ل ْ ل ل ل َ َ ْ ْ ل َّ
ٌ
الله َو ْیؤم لن ل ْل لم ْؤم َ
نین َو َر ْح َمة
ِمنهم الذین یؤذون الن ِب و یقولون هو أذن قل أذن ی ٍیر لکم یؤ ِمن ِب ِ
ِ ِ ِ
َ
َّ َ َ ل ْ ْ َ َّ َ ْ ل َ َ ل َ َّ
یم َع ٌ
یذاب أ ٌ
اللیه َل له ْ
لییم (توبـه)41 :؛ از آنهـا کسـانی
ِللذین آمنوا ِمنکم و الذین یؤذون رسول ِ

هستند که پیامبر را آزار میدهند و میگویند« :او آدم خوشباوری است » بگو« :خوشباور بـودن
او به نفع شماست (ولی بدانید) او به خدا ایمان دارد و (تنها) مؤمنان را تصدیق میکند و رحمـت
است برای کسانی از شما که ایمان آوردهانـد » و آنهـا کـه رسـول خـدا را آزار مـیدهنـد ،عـذاب
دردناکی دارند (مکارم .)114 :1111 ،ایشان مینویسد:
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مراد از تصدیق در آیه ،این نیست که مفاد خبر را واقعی بدانیم و تمامی آثار را بر آن قـرار
ً
دهیم؛ مثال اگر کسی خبر داد که فالن شخص عمل منافی عفت انجام داده ،تصـدیق

خبر به معنای اجرای حدود الهی نیست ،بلکه مقصود از «اذن خیر» این اسـت کـه او را
در این اخبار تکذیب نکنی و روحیه او را نشکنی و در ظاهر وانمود کنی که حرف او مـورد
قبول شما است.

در ادامه شیخ انصاری سبب نزول آیـه از ضفسییر المییا را شـاهد ادعـای خـود قـرار داده و
مینویسد:
مؤید ما روایتی است که مرحوم قمی در سبب نزول آیه آورده است؛ زیرا در روایت مـذکور
آمده که منـافقی پشـت سـر پیـامبر اکـرم

سـخنچینی کـرده بـود و خداونـد توسـط

حضرت جبرئیل به او خبـر داد و ایشـان منـافق را احضـار کـرده و از او بازخواسـت کـرده
بودند و او در جواب قسم خورد که من سخن چینی نکردم و پیامبر نیز حرف او را پذیرفت
کرد که من سخنچینی کردم و هم سخن مرا پذیرفت که من سخنچینی نکردم .اینجـا
بود که خداوند «آیه اذن» را نازل کرده و فرمودند« :پیامبر

گوش خـوبی بـرای شـما

است و گوش بودن پیامبر به نفع شما است» .و این شأن نزول میرساند که مـراد از اذن
در آیۀ شریفه به معنای ترتیب تمامی آثار بر خبر شخص خبر دهنده نیست (.)111 /1
 2ـ  .93برتری آب بر سنگ در تطهیر

شیخ انصاری (1211ق( ،ث)) در بحث طهارت اعضای بدن توسط آب یا سنگ مینویسد:
تطهیر اعضای بدن با آب با ارزشتـر اسـت؛ زیـرا در صـحیحه جمیـل بـن دراج ،از امـام
صادق

در کتاب شریف الکافی (کلینـی1221 ،ق )13 /1 :آمـده اسـت« :مردمـان

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

و این شخص بعد از این ماجرا به پیامبر طعنه میزد که پیـامبر هـم سـخن خـدا را قبـول

عرب قبل از نزول آیه برای تطهیر بدن از سنگها اسـتفاده میکردنـد ،در همـان زمـان
یکی از عربها شکم او نرم شد و بعد از تخلیه برای تطهیر از آب استفاده نمود و خداوند
از عمل وی تمجید کرد و آیۀ شـریفه ان الله یحب التوابین و یحیب المتِهیرین
(بقره ،)002 :را نازل فرموده است ( 211 /1ـ .)212
 2ـ  .9۴حرمت تأخیر حج

کسی که حج واجب بر عهده او باشد ،حق تأخیر ندارد و اال در هنگام مرگ به او گفته میشود کـه

َ َْ َ
هذلِ
یا به دین یهود یا به دین مسی بمیر و در روایت دیگر آمده است که آیۀ شریفه و من کان ِف ِ
َ
َ
َ
أ ْعم ف له َو ِف اآ ِْی َر ِة أ ْعم (اسرا)10 ::؛ اما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینـا
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بوده است ،در آخرت نیز نابینا و گمراهتر است (مکارم ،)131 :1111 ،در باره کسی است که حج
واجب را به تأخیر انداخته و در اصطالح تسویف کرده ،نـازل شـده اسـت و وی فـردای قیامـت بـه
صورت نابینا محشور میشود (دزفولی انصاری1201 ،ق.)1 :
 .3روش تفسیر قرآن به قرآن

هر چند روش متعارف و مشهور شیخ انصاری در تفسیر قـرآن روش تفسـیر روایـی بـوده اسـت،
لکن با تتبع در میراث مکتوب ایشان میتوان نمونههایی از تفسیر قرآن به قرآن را به دسـت آورد و
همـین اسـتدالل شـیخ اعظـم نشـانگر آن اســت کـه ایشـان ایـن روش را در تفسـیر قـرآن قبــول
داشتهاند.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

 3ـ  .9حرمت غیبت اطفال

خداوند متعال در سوره مبارکه حجرات غیبت مسلمان را حرام دانسته و بـه خـوردن گوشـت بـرادر

َ َّ
َ َ َّ َ َ ل
الظ ِّ
ینَ ...و ال ْیغ َت ْ
یب
آمنوا ْاج َت ِن لبیوا کیییرا ِمین
مؤمن تشبیه کرده و فرموده اسـت :یا أیها الذین
َ
َْ َ
َّ
َّ
َ
ل
ل ََ ل ْ َْ ْ َ
َ
َّ
َّ
ْ
ل
َ
َ
کل َل ْح َم أییه َمیتا فکرهت لمولل َو اتقوا الله إن الله ت َّو ٌ
اب َر ٌ
َْ ل ْ
حیم
یأ
ن
أ
کم
د
ح
أ
ب
یح
أ
ِ
بوضکم بوضا ِ
ِ
ِ

(حجرات)10 :؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید از بسیاری از گمانها بدرهیزید...و هی یک از شـما

دیگری را غیبت نکند ،آیا کسی از شما دوست دارد کـه گوشـت بـرادر مـرده خـود را بخـورد؟ (بـه
یقین) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنیـد کـه خداونـد توبـهپـذیر و مهربـان
است (مکارم .)111 :1111 ،آیا حکم حرمت غیبت شامل اطفـال از مسـلمانان نیـز میشـود یـا
ْ
ل ْ
َ ْ َل َ َ
ین الیتیام قیل
ع
خیر؟ شیخ انصاری به کمک
آیه دیگر قرآن َّیعنی َآیـۀ ْشـریفه و یس ْیئلونک ِ
َ َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ل
ْ ٌ َل ْ َ ٌ َ ْ ل ل ل
اللیهل
ل
ْ
َ
َ
ْ
َ
ل
ل
خالِوه ْم ف ِإیوانک ْم و الله یول لم المف ِسید ِمین المص ِیلو و ل ْیو شیال
ِإصالح لهم ییر و ِإن ت ِ
ِ
َ َ ْ َ َ ْ َّ َّ
الل َه َع ٌ
زیز َح ٌ
کیم (بقره ،)002 :اطفال از مسلمانان را برادر دینی به حسـاب مـیآورد؛
ْلعنتکم ِإن

زیرا مورد آیه یتامی هستند و قرآن سفارش نسبت به آنها میکند و مـیفرمایـد« :اینهـا بـرادران

دینی شما هستند» .و به عبارت دقیقتر ،قدر متیقن از یتامی در آیه بچهها هستند و در آیۀ مـذکور

ْ ل
ل ل ْ َ ْ ل
وان ْ
کم و در آیـۀ
خیالِوهم ف ِیإی
از «یتامی» تعبیر به «برادر» شده است؛ زیرا فرموده استِ :إن ت ِ
َ
َ
غیبت نیز مالک و موضوع حرمت غیبت را برادر دینی دانسته و فرموده اسـت :أ یح لب أ َح لید ْ
کم
ِ
َْ ْ َ َ
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َ

ْ َ
ییه َمیتیا  .در نتیجـه ،شـیخ انصـاری (1211ق( ،ج)) از جمـع بـین ایـن دو آیـۀ
أن یأ کل لحم أی ِ
شریفه ،حرمت غیبت بچه مسلمان را استفاده کرده است (.)142 /1

 3ـ  .2مقصود از «اهل ذکر»

َ َ ل َ َ ِّ

ْ

َ َ

َ

ْ
کر ِإن ْکن لت ْم ال ت ْول لمون (نحل21 :؛ انبیا::
مقصود از «اهل ذکر» در آیۀ شریفه سؤال ف ْسئلوا أهل الذ
ِ

)1؛ اگر نمیدانید ،از آگاهان بدرسید (مکارم ،)010 :1111 ،چه کسانی هستند؟ بین مفسـران شـیعه
اختالف است و شیخ انصاری (1203ق) چندین نظریه را مطرح میکند و در نظریه سوم میفرماید:

 ،)010 :1111و همچنین واژه «ذکـر» بـرای خـود رسـول خـاتم اسـتعمال قرآنـی شـده
ً ً
استِ :ذکرا َر ُسوال  .بنا بر این ،اطالق اهل ذکر به اهـل بیـت یـا اهـل قـرآن صـحی
است (دزفولی انصاری.)111 /1 :،

 3ـ  :3نجاست اهل کتاب

میان فقیهان امامیه در نجاست اهـل کتـاب اخـتالف اسـت ،شـیخ انصـاری (1211ق( ،ث)) بـر
خالف نظر رایج در میان مراجع فعلی 0،قایل به نجاست آنان شـده اسـت .وی در بحـث نجاسـات
میفرماید:

َّ ْ ْ
َ
کفار با تمامی اقسامی که دارند ،نج هستند؛ زیرا قرآن میفرمایدِ :إن َما ال لمشیرکون
ْ ِ
َ َ
َ
قالیَ ال لیه ل
یود
ن َج ٌس ؛ مشرکان ناپاکاند (توبه )03 :و در جای دیگر میفرمایـد :و
ِ
َّ
َّ
َ
َ َ
ل
َ َّ ل
َّ
النصاری ْال َم ل
لیه ِإال ه َیو لس ْیبحان له ع َّمیا
سیو ْاب لن الل ِه  ...ال ِإ
ع َز ٌیر ْاب لن الل ِه َو قال َِ
ْ
َ
یشرکون (توبه 12 :ـ )11؛ یهود گفتند« :عزیر پسر خداست » و نصارا گفتند« :مسی
ِ
پسر خداست » ...جز خداوند یکتایی را که معبـودی جـز او نیسـت ،بدرسـتند .او پـاک و

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

باشـد و شـاهد بـر ادعـای
مراد از اهل ذکر ،همان اهل قرآن یا خاندان رسول خـدا
فوق ،استعمال واژه «ذکر» در قرآن برای خود قرآن است؛ زیرا قرآن میفرمایدَ :و إ َّنیهل
ِ
َ ٌ َ
َ
کر لک َو ِلق ْو ِمک (زخرف)22 :؛ و این مایه یادآوری (و عظمت) تو و قوم تو است و
ل ِذ
َ ََْ ْ َ
به زودی سؤال خواهید شد (مکارم ،)210 :1111 ،و یا در آیۀ شریفه و أنزلنیا ِإلییک
ِّ َ ل َ َ َّ
اس (نحل)22 :؛ و ما این ذکر [قرآن] را بر تو نازل کردیم ،تا آنچه بـه
لن
الذکر ِلتبین ِل ِ
سوی مردم نازل شده اسـت ،بـرای آنهـا روشـن سـازی و شـاید اندیشـه کننـد (مکـارم،

منزه است ،از آنچه همتایش قرار میدهنـد (مکـارم )111 :1111 ،و ایـن کـه خداونـد
عنوان شرک را بر یهود و مسیحیت استعمال کرده ،با آن که این دو فرقـه از اهـل کتـاب
هستند ،این خود بیانگر آن است که عنوان «المشرکون» در چند آیۀ قبل ،شـامل اهـل
کتاب میشود.
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لکن شیخ در نهایت به جهت آیه فالیقربوا المسجد الحرام در همین آیه ،از اطالق کـالم
خود عدول کرده و هر کافر از اهل کتاب را نج نمیداند ،بلکه معتقد اسـت کـه تنهـا کـافری از
اهل کتاب نج است که در زمان نزول قرآن از ورود به مسجد الحـرام ممنـوع بودنـد ( 11 /1ـ
.)122
 3ـ  .۴حرمت ورود به نماز در حال مستی
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َْ
َّ َ َ ْ
َ َ َّ َ َ ل
الصیالة َو أن لیت ْم
آمنیوا ال تق َر لبیوا
شیخ انصـاری (1211ق( ،ث)) در آیـۀ شـریفه ییا أیهیا الیذین
لسکاری( ...نسا)21 ::؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،در حال مستی به نماز نزدیک نشوید ،تـا
َ َ َّ َ َ ل َّ
آمنوا ِإن َمیا
بدانید چه میگویید (مکارم ،)31 :1111 ،قرب را به جهت قرب در آیۀ یا أیها الذین
ْل ْ
َ ََ ٌ َ َْل َْ ْ َ َْ َ ََْ
عام ِه ْم هذا (توبه ،)03 :به معنای منـع ورود و
المش ِرکون نجس فال یقر بوا المس ِجد الحرام بود ِ
َْ
َّ َ
الصالة» ،وارد نشدن به نماز در حالت مستی دانسته اسـت
عدم دخول دانسته و مراد از «ال تق َر لبوا

(.)134 /0

 3ـ  .5ثبوت وصیت با شهادت اهل کتاب

در برخی از موارد ،با توجه به جملههای قبل آیه و قرار گرفتن آیۀ مـورد نظـر در آن محـل ،معنـای
حقیقی واژهای که در آن آیه به کار رفته ،فهمیده میشود .از این رو ،شیخ انصاری (1211ق( ،أ))
در بحث ثبوت وصیت با شهادت اهـل کتـاب ،فتـوا داده کـه در فـرر ضـرورت و عـدم تمکـن از
شهادت مسلمانان عادل ،وصیت با شهادت اهل کتاب عادل ثابت میشود و دلیل ایشان قبـل از
ْ َ
َ
اجماع ،آیۀ شریفه َش َ
کم ْال َم ْو لت ح َ
ین ْال َوصیة ْاثنان َذوا َع ْیدل مین ْ
کم إذا َح َض َر أ َح َد ل
هاد لة َبین ْ
کم أ ْو
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َ
ل ْ
َ
ْ َ ْ ْ َْ َ
اْل ْرض َف َأ َ
صاب ْت ْ
کم لم ِص َیبة ال َم ْو ِت ...اسـت کـه در ایـن آیـۀ
کم ِإن أن لت ْم ض َر ْب لت ْم ِف
ران ِمن غیر
آی
ِ
ِ
ِ
شریفه ،واژه « َآخران» بر واژه « ْاثنان» عطف شده و باید قیـد « َذوا َع ْـدل م ْـن ْ
کم» در «آخـران» نیـز
ِ
ِ
ِ
بیاید .پ در اهل کتاب نیز عدالت شرط است (.)121
 3ـ  .6احقیت زوج در طالق رجعی

42

شیخ انصاری در برخی موارد ،با توجه به ذیل آیه ،صدر آیه را تفسیر کرده است و عالمه جوادی
آملی ( )1113این نـوع تفسـیر را تفسـیر قـرآن بـه قـرآن میدانـد (جـوادی آملـی .)41 /1 :شـیخ
َ
َ ْ ل َ َّ ل َ َ َّ ْ َ َ ْ ل َّ َ َ َ ل
َ ل
ل
ولَ ...و لب لوول لت له َّن أ َحیق ِب َیر ِّد ِه َّن
ر
ق
انصاری در آیۀ شریفه و المِلقات یتر بصن ِبأنف ِس ِهن ثالثة ٍ
ف ِذلک (بقره)003 :؛ زنان مطلقه ،باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیـدن (و پـاک شـدن)

انتظار بکشند ...و همسرانشان ،برای بازگرداندن آنها (و از سـرگرفتن زنـدگی زناشـویی) در ایـن
مدت( ،از دیگران) سزاوارترند (مکارم ،)14 :1111 ،به همین قسم تمسک کرده و رجـوع ضـمیر
ْ َ
ُ
َُ
« ُب ُعـولت ُهن» بـه «ال ُمطلقـات» را قرینـه بــر بـودن مطلقـات بـه معنــای مطلقـات رجعـی مـیدانــد و
مینویسد:
زیرا فقط در طالق رجعی است که به اتفاق مذهب امامیه ،شوهر احقیت در بر گردانـدن
همسر دارد و قرینه مذکور صـالحیت دارد کـه کـالم را از ظـاهر آن بازداشـته و از حمـل
لفظ (مطلقـات) بـر معنـای حقیقـی آن (طـالق دادهشـدگان بـه طـالق بـائن و رجعـی)
جلوگیری نموده و لفظ مطلقات را به یک فرد از افراد آن ،یعنی مطلقات به طالق رجعـی
منصرف کند و در این صورت ،نمیتوان به ظاهر کالم عمل نمود .از این رو ،تمسـک بـه
 3ـ  .7مس مجازی

شیخ انصاری (1211ق( ،ث)) در آیۀ شریفه الیمسه اال المِهرون  ،مراد از «م » را تنهـا بـه
معنای مجـازی ،یعنـی علـم و درک حقـایق قرآنـی دانسـته و آیـۀ بعـدی ،یعنـی تنزییل مین رب
الوالمین را شاهد بر ادعای مذکور دانسته است و در ادامه مینویسد:
از آنجا که َمنزل (تنزیل شده) نمیتواند نقوش و خطوط باشد ،به ناچار مقصود از منـزل
یا کتاب مکنون و لوح محفوظ یا علم در سینه مبارک رسول خدا

است و بنـا بـر هـر

دو مقصود ،واژه «م » نمیتواند به معنای برخورد جسمی و تماس ظـاهری باشـد (/0

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

عموم آیۀ مذکور ناروا خواهد بود (اصغری.)120 /0 :1131 ،

.)223
 3ـ  .8شمول ایمان نسبت به اهل سنت

شیخ انصاری (1211ق( ،ج)) در بحث از الحاق اهل سنت به شیعیان ،در حکم حرمت سـلطنت
کفار بر مؤمنان ،از تفسیر قرآن به قرآن استفاده نموده و میفرماید :به کمک آیـۀ شـریفه َو لمیا
ْ ل ْ
ل
یمان ف لق للوب ْ
کم (حجرات )12 :متوجه میشویم که مراد از مؤمنان در آیۀ نفی سـبیل
اْل
یدیل
ِ
ِ
ِ
لن یجول الله للکافرین عل المؤمنین سبیال (نسا )121 ::کسانیاند که اقـرار بـه شـهادتین
کردند و نفی ایمان از اعراب بدین جهت بوده که آنان به آنچه که اقرار کردند ،در قلب خـود بـدان
معتقد نبودند .بنا بر این ،مراد از ایمان ،همان اسـالم در مرحلـه ظـاهر اسـت ،نـه ایـن کـه ایمـان
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باطنی مقصود باشد و به عبارت دقیقتر ،ایمان و اسالم در زمان نزول قرآن به یک معنا بوده و در
نتیجه« ،مؤمن» در آیه شریفه شامل اهل سنت میشود ( 112 /1ـ .)111
 .۴روش تفسیر عقلی
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مقصود از «تفسیرعقلی» تنها برهانها و قراین عقلی است و استحسـان عقلـی ،قیـاس ،تخیـل و
تحمیل رأی از تعریف خارج است .دو کاربرد برای عقل در تفسیر بیان شده کـه عبـارت اسـت از:
استفاده ابزاری از قراین عقلی برای روشن کردن مفاهیم و مقاصد قرآن و استفاده از نیـروی عقـل
و اجتهاد در جمعبندی آیات همراه با توجه به روایات ،لغت و استنباط از آنها برای روشن ساختن
مفاهیم و مقاصد آیات است که در این صورت عقل تنها نقـش یـک چـرا را دارد (نجـار زادگـان،
 .)111 :1131شیخ انصاری (1203ق) در میراث مکتوب خود از هر دو کاربرد بهره جسته اسـت
( .)11 /1تفسیر ایشان از آن رو که از عقل و دادههای یقینی آن به عنـوان یـک منبـع بهـره بـرده
شده ،عقلی است و از آن جهت که از عقل به معنای ابزاری و مصباحی بهرهمند شـده ،اجتهـادی
است؛ لکن به جهت آن که در تفسیر آیات االحکام بیشترین نقش را روایات دارد و عقل تنها درک
کننده کلیات است و امور جزئی از حوزه حکومت او خارج است ،کـاربرد بـه نحـو اول خیلـی کـم،
بلکه انگشتشمار است.
 ۴ـ  .9آیۀ «قرب»

َّ
َ ْ
َْ
شیخ انصاری (1211ق( ،ج)) در استدالل به آیۀ شریفه قرب َو ال تق َر لبوا مال ال ِیت ِیم إال ِبال ِت ه
َ
أ ْح َس لن (انعام )110 :برای اثبات نحوه والیت غیر پدر و جد بر اموال بچهها ،در ابتدا مینویسد:
تفسیری میخواهم ارائه دهم که تا االن چنین تفسـیری از سـوی مفسـران بیـان نشـده
اســت و آن ،ایــن کــه در واژه «قــرب» چهــار احتمــال وجــود دارد :احتمــال اول ،مــراد از
«قرب» هر نوع تحول و تحریک اموال و لو از یک مکانی به مکان دیگر باشـد؛ احتمـال
دوم ،مراد از «قرب» همان قرار دادن سیطره بر روی اموال بچـهها ،بعـد از آن کـه از آن
دور بوده است؛ احتمال سوم ،مراد از «قرب» تصرفات عرفی مثل معاملـه امـوال بچـه و
اجاره و این قبیل امور است؛ احتمال چهارم ،مراد از «قـرب» مطلـق امـری کـه بـه مـال
یتیم تعلق بگیرد؛ اعم از کار ایجابی یا سلبی باشد .مـراد از «احسـن» در آیـه دو احتمـال
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دارد :احتمال اول ،مراد از آن همان اسم تفضیل باشد .بنا بر ایـن ،معنـای آیـه تصـرفی
است که از ترکش بهتر است و احتمال دوم ،مراد از «احسن» همان «حسن است .بنا بر

این ،معنای این قسمت از آیۀ شریفه دو احتمـال دارد :الـف ،آنچـه کـه در آن مصـلحت
باشد؛ ب ،آنچه که در آن مفسده نباشد.

شیخ در میان این احتماالت ،احتمال سوم را در واژه «قرب» میپذیرد و احتمال اسم تفضـیل
را در «احسن» قبول کرده و در نتیجه میگوید:
آیۀ شریفه نه تنها داللت بـر وجـوب رعایـت مصـلحت در تصـرفات یتـیم دارد ،بلکـه آیـۀ
مذکور بر ولی یتیم الزام میکند کـه مراعـات اصـل را نیـز در بـاره امـوال طفـل مبـذول
داشته باشد (.)111 /1
 ۴ـ  .2آیه «نفر»

نمیکند (و طایفهای در مدینه بماند) ،تـا در دیـن (و معـارف و احکـام اسـالم) آگـاهی یابنـد و بـه

هنگام بازگشت به سوی قوم خود ،آنها را بیم دهند؟ شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسـند
و خودداری کنند (مکارم ،)021 :1111 ،برای اثبات حجیت خبر واحد ،از ایـن آیـه بـه تجزیـه و
ً
تحلیل عقلی آن پرداخته و روش تفسیری را پیش میگیرد که کامال عقلی مح است.
ایشان (1203ق) در مقام استدالل عقلی مینویسد:
همراهی کردن واژه «نفر» با واژه «لوال» داللت بـر مـذمت تـرک «نفـر» دارد (مقدمـه اول) و
مذمت ترک دلیل بر وجوب آن است (مقدمه دوم) .بنا بر این ،خود نفر واجب است (نتیجه).

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ ْ َ ْ ل ْ َ ٌ َ َّ
ِّ
ْ
طائفة ِل َیتفق لهوا ِف الد ِین َو ِلین ِذ لروا
شیخ انصاری در بحث آیۀ نفر فلو ال نفر ِمن کل ِفرق ٍة ِمنهم ِ
َ َ َّ
َ
َ َ
ق ْو َم له ْم ِإذا َر َج لووا ِإل ِیه ْم ل َول له ْم ْیحذ لرون (توبه)100 :؛ چرا از هر گروهی از آنان ،طایفـهای کـو

وی در اینجا بیان دیگری نیز مطرح میکند و مینویسد:
هدف اصلی در «نفر» تفقه در دیـن اسـت (مقدمـه اول) ،و غایـت واجـب ،واجـب اسـت
(یعنی شارع به ترک آن راضی نمیشود (مقدمـه دوم) ،پـ

تفقـه در دیـن واجـب اسـت

(نتیجه).

یا شیخ وجه سوم عقلی را نیز مطرح میکند که عبارت است از:
غایت و هدف تفقه ،انذار است (مقدمـه اول) غایـت غایـت ،واجـب اسـت (مقدمـه دوم)
پ  :حذر و ترس و بیم نیز واجب است (نتیجـه) .منتهـی گـاهی غایـت فعلـی از افعـال
ّ
اختیاریه مکلف است .مثل آیۀ مذکور که بیم دادن از محرمات در اختیار مکلف اسـت و
ّ
بعضی مواقع غایت از لوازم عقلی است مثـل «تـب لعلـک تفلـ » کـه رسـتگاری از لـوازم
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ّ
عقلی توبه است؛ نه این که فعل مکلف باشـد؛ همـان طـور کـه ورود بـه بهشـت از لـوازم
عقلی عمل و اعتقاد به اسالم است ()014 /1

و شیخ انصاری (همان) پ

از استدالل عقلی به بیان روایات پرداختـه و آنهـا را مؤیـد روش

عقلی خود دانسته است (.)103
 ۴ـ  .3سقوط والیت مرتد

شیخ انصاری (1211ق( ،ح)) در مسأله والیت مرتد بر بچهها و کنیزها ،به آیۀ شریفه لن یجول

ّ
الله للکافرین عل المؤمنین سبیال (نسا)121 ::؛ خداوند هرگز کـافران را بـر مؤمنـان تسـلطی

نداده است (مکارم ،)121 :1111 ،تمسک کرده و برای اثبات مدعای خود دو مقدمه عقلـی را در
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

کنار آیۀ فوق بیان میکند و آن دو مقدمه ،آن است که والیت «سبیل» بـه حسـاب میآیـد و مرتـد
هم از پرچم اسالم خارج شده و داخل در کفر شده است و خداوند متعـال در آیـۀ شـریفه هـر نـوع
سبیل کفار را بر مسلمان نفی کرده است .بنا بـر ایـن ،مرتـدها حـق سـیطره و والبـت بـر بچـهها و
کنیزهای خود ندارند ( 101ـ .)103
 .5روش تفسیر ادبی

یکی از کهنترین و اصیلترین و در عین حال اثرگذارترین روشهـای تفسـیر قـرآن ،روش تفسـیر
ادبی است .تفسیر قرآن کریم بـر پایـه همـین روش اسـتوار اسـت و هـی گـرایش تفسـیری قـرآن
نمیتواند ادعا کند که از علوم ادبی و از این روش بینیاز است؛ زیرا قرآن به تصری خود به اسلوب
و زبان عربی مبین نازل شده است (شعرا 12 ::ـ  .)11بنا بـر ایـن ،اساسـیترین ابـزار بـرای فهـم
معارف قرآنی ،علوم ادبی است و همین امر اهمیت و جایگاه تفسیر ادبی را مینمایانـد .مقصـود از
تفسیر ادبی ،تفسیر قرآن با تکیه بر علوم زبان ادبی یا علوم ادبی است .علوم ادبـی عبـارتانـد از:
لغت ،صرف ،نحو ،معانی ،بیان و بدیع .عنصر دیگر در تفسیر ادبی بهرهگیری از فرهنـگ و ادب و
رسوم مردم عصر جاهلی است که از طریـق دانـش لغـت و بالغـت قابـل حصـول اسـت (عقیقـی
بخشایشی .)111 :1131 ،بیان صحی و دقیق معانی لغات و مفردات قرآنی و آگاهی از مفـاهیم
عرفی معمول در زبان عربی به خصوص در زمان نزول ،در فهم آیات قرآن تأثیر بسـزایی دارد .بـه
همین جهت شیخ انصاری در مواردی که الزم میدید ،به این تفسیر پرداخته است و در این جا
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به ذکر چند نمونه بسنده میشود.

 5ـ  .9معناشناسی «مرفق» و «کعبین» در آیۀ وضو

شیخ انصاری (1211ق( ،ث)) در تفسیر آیۀ شریفه یا ایها الذین اذا قمتم ال الصیلوة فاغسیلوا

وجوهکم و ایدیکم ال المرافق (مائده)4 :؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،هنگامی که به نمـاز
میایستید ،صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل (برآمدگی پشتگ) بشـویید
(مکارم ،)123 :1111 ،بـه بررسـی معنـای مرفـق پرداختـه و از کتابهـای مختلـف لغـوی نظیـر
الیغرب ،الرحاح و الماروس الیحیط استفاده کرده و مینویسد:

ّ
ّ
عن جماعة من أهل اللغة ی بل قیل :إنه الموروف بینهم ی  :أنیه موصیل الوضید
بالساعد کما عن المغرب ،أو موصل الذراَ ف الوضید کمیا عین الصیحاح و
ّ
القاموس  ...بل ظاهر اللغویین کما عن بوض آیر :أنه المفصل؛
لغویون است ،که مرفق ،محل اتصال میان بازو و ساق دست است؛ همان طوری کـه از
کتاب رغرب نقل شد یا در کتاب صحاح جوهری و قاروس فیروزآبادی آمـده کـه معنـای
آرنج همان محل اتصال ذراع در بازو است ...بلکه ظاهر کالم دانشـمندان لغـت ،مرفـق
همان مفصل است (.)131 /0

وی همین شیوه را به طور مفصلتر در مفهوم «الکعبین» به کار بسته و لکن به جهت اختصار
تنها بخشی از عبارات ایشان آورده میشود که فرموده است:

ّ
ّ
عن نهایة ابن اْلثیر :أن قوما ذهبوا إل أنهما الکوبان اللذان ف ظهر القدم ،و هو
ّ
مذهب الشیوة...و إن کان اْلقوی ف المسألة أن الکوب لیس ف مجم الساق
ّ ّ
و القدم ،إال أن ذلک لیس من الوضوح بمکیان یوجیب الِوین علی مخالفیه،

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

از گروهی از دانشمندان لغت نقل شده ،بلکه گفته شـده کـه ایـن معنـا ،معنـای مشـهور

لمخالفة النصوص و الفتاوی و کالم [أهل] اللغة؛
از نهایه ابن اثیر (نقل شده) :همانا گروهی معتقدند که مقصود از کعبین (در آیۀ شریفه)
همان دو کعب و قوزکی است که در پشت پـا موجـود اسـت و ایـن نظریـه همـان نظریـه
شیعه است ...هر چند قول قویتر در مسأله این است که به محل اجتمـاع سـاق و قـدم
کعب گفته نمیشود ،لکن این مطلب به قدری واض و روشن نیست تا جایی برای طعنه
زدن مخالف قول مذکور شود؛ زیرا مطلـب فـوق بـا نصـوص روایـی و فتـاوای فقیهـان و
سخن دانشمندان لغت منافات دارد (همان 040 :ـ .)041
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 5ـ  .2معناشناسی «خمر»

شیخ انصاری (همان) «خمر» در آیۀ شریفه یسئلونک عن الخمر را به معنای هر نوشابهای که
مست کننده باشد ،دانسته و به ظاهر کلمات عدهای از اهل لغت ،نظیـر فیروزآبـادی در المیاروس
الیحیط ،فیومی در الیرباح الینیر و طریحی در رجیع البحرین استناد میکند (.)141 /1
 5ـ  .3معناشناسی «عفو»

شیخ (1211ق( ،پ)) همچنین واژۀ «عفو» در آیۀ شریفه یذ الوفو وامر بیالموروف و اعیرض

عن الجاهلین (اعراف)111 :؛ (به هر حال) با آنها مدارا کن و عذرشان را بدذیر ،و به نیکـیهـا
دعوت نما ،و از جاهالن روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن) (مکارم ،)114 :1111 ،را به استناد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

به بعضی از اهل لغت نظیر جـوهری در صیحاح اللغیة و طریحـی در رجییع البحیرین بـه معنـای
زیادی مخارج سال تفسیر میکند (.)010
 5ـ  .۴معناشناسی «دین»

شیخ انصاری ( )1131در مواردی نیز به ذکر وجوه مختلف برخـی کلمـات قرآنـی پرداختـه اسـت؛
ل
َ َ
َّ ْ
ِّ
َّ ل
صین ل لیه الید َین
برای نمونه در پاسخ اشکالی در تفسیر آیۀ شریفه َو ما أ ِم لروا ِإال ِل ْیو لبدوا الل َه لمخ ِل
ل َْ
َّ َ َ ْ ل َّ َ
لح َن َ
فال َو ل
دین الق َیم ِیة (بینـه)1 :؛ و بـه آنهـا دسـتوری داده
الزکاة َو ِذلک
یقیموا الصالة و یؤتوا

نشده بود جز این که خـدا را بدرسـتند؛ در حـالی کـه دیـن خـود را بـرای او خـالص کننـد (مکـارم،
 ،)113 :1111در واژه «دین» مینویسد« :در واژه دین احتمالها و اطالقهایی وجود دارد» و آن
گاه معانی و وجوه گوناگون واژه را بر شمرده و در نهایت مینویسد:
نظر منصفانه آن است کـه مـراد از «دیـن» در آیـۀ شـریفه ،همـان «عبـادت» اسـت کـه
مترادف معنائی با انقیاد دارد (.)112 /1

 .۲نتایج پایانی

برآیند پژوهش حاضر در دو رهیافت نظریهشناسی و تـاریخی قابـل ارائـه اسـت .از بررسـی میـراث
مکتوب فقهی و اصولی شیخ انصاری با الگوی نظریه شناختی چنین بـه دسـت میآیـد کـه در
نظریه تفسیری ایشان روش جایگاه برجسته و کار آمدی دارد؛ روش تفسیری وی «روش اجتهادی
22

جامع» است .شیخ در تفسیر آیات از هر منبـع قابـل اعتمـادی بهـره بـرده اسـت .وی هـر چنـد در

تفسیر آیات از روش تفسیر روایی بسیار استفاده نموده ،لکن در موارد الزم نیز بـه تفسـیر قـرآن بـه
قرآن و گاه از روش عقلی استفاده نموده و در مواضـعی نیـز بـه بیـان معنـای لغـت یـا اصـطالحی
کلمات به شیوه اجتهادی پرداخته است .از نمونههای تطبیق روش تفسیری شـیخ در اسـتنباط از
قرآن نتایج سهگانه به دست آمد:
اجتهاد پویا در تفسییر امامییه :تفسـیر امامیـه در دوره معاصـر همچنـان پویاسـت و جریـان
اجتهاد در روش آن همچنان ادامه دارد و شیخ انصاری یکـی از نماینـدگان ایـن جریـان بـه شـمار
میآید .نتایج این پژوهه در تحلیل تاریخ معاصر تفسیر امامیه و نقش شیخ انصاری در آن سـودمند
خواهد بود.
تفسیر جامع اجتهادی :شیخ انصاری دارای نظریه اجتهادی جـامع در تفسـیر قـرآن بـوده و
روش تفسیر روایی ایشان ،در چگونگی فهم و برداشت وی از آموزههـای قرآنـی (اعـم از ظـواهر و
بواطن قرآنی) در خصوص آیات االحکام تأثیرگذار بوده است .از این رو با اسـتناد بـه تفسـیر جـامع
اجتهادی قرآن ،احکام و دستورات فراوانی را از قرآن کریم استخراج کرده است.
قرآن ،عیار در فقه امامیه :اهتمام شیخ انصاری به تقریر اجتهادی مؤلفههای دانش تفسـیر
قرآن نشان میدهد که قرآن در فقه امامیه از جایگاه برجسته و معیارگون برخوردار است .شـیخ بـه
عنوان نماینده برجسته فقه امامیه در دوره معاصر به خوبی به ضرورت اجتهاد در مبانی فهم قـرآن
تاکید دارد.

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

مؤلفه روش و منبع را در آثار متنوع خود نقادانه به بحث نشانده است .و روش تفسیری وی به ویژه
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پینوشتها:
َ
ّ
فتدل علیه آیات :منها قوله تعالی :إ ْن لت ْب لدوا ما ف أ ْن لفس ْ
یکم
 .1عبارت شیخ انصاری :و ّأما الکتاب،
ِ
ِ
ِ
َْ َ ل َْ
َ
َّ ل
َْ ل ْ ل ل
ّ ّ
ْ ْ
واحش
حاسبکم ِب ِه الله  ،فإنه یعم العزم علی الحرام .و منها قوله تعالی :ال تقر بوا الف ِ
أو تخفولل ی ِ
َ
َ
ّ
الس ْ
فإن العزم علی المعصیة مـن اخخیـر .منهـا قولـه تعـالی :إ َّن َّ
یم َ َو
ما ظ َه َر ِم ْنها َو ما َبِ َن ،
ِ
ْ َ َ ْل َ ل ل
ل
َ َ
َ َ
ولئییک کییان ع ْنی لیه َم ْسییؤال  ،سـ ّـیما بعــد مالحظــة مــا عــن ال ّعیاشــی ،عــن
البصییر و الفییؤاد کییل أ ِ
عما نظر إلیه و الفؤاد ّ
عما سم و البصر ّ
الصادق ّ « :أنه یسأل عن السم ّ
عما عقد علیه».
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴
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 .0آیات عظام سید محسن حکـیم (0۴0۶ق ،)31۵ /0 :شـیخ محمـد فاضـل لنکرانـی ،شـیخ جـواد
تبریزی ،سید علی سیستانی ،شیخ حسین نوری همدانی( ،خمینی0۴2۴ ،ق 1۶ /0 :ـ  )11و سـید
علی خامنهای (همان )0۴۵ :معتقد به طهارت اهل کتاب هستند؛ هر چند قول به طهارت بـه نقـل
از محقق خویی ،خالف نظر مشهور فقیهان امامیه است (همان. )11 :

کتابنامه

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

 .0ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبه الله0۴1۴( .ق) .شرح نهج البالغة البن أبیا الحیییی،
قم :مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ،اول؛
 .2اصغری ،عبدالله03۵3( .ش) .شرح فارسا بر رسائل شی انرار  ،قم :بیجا ،اول؛
 .3جوادی آملی ،عبد الله031۵( .ش) .ضفسیر ضسنیم ،قم :مرکز نشر اسرا ،:اول؛
 .۴حکیم ،سید محسـن طباطبـایی0۴0۶( .ق) .رستیسی العیر ا الیو ما ،قـم :مؤسسـة دار
التفسیر ،اول؛
ّ
 .۵خمینی ،سید روح الله0۴2۴( .ق) .ضوضیی الیسیائل (محشـی ـ امـام خمینـی) .قـم :دفتـر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،هشتم؛
 .۶دزفولی انصاری ،شیخ مرتضی0۴0۵( .ق)( .أ) .رسالة فیا الوصیایا ،قـم :کنگـره بزرگداشـت
شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .1ـــــــــ0۴2۵( .ق) .فرائی األصول ،قم :انتشارات اسالمی ،نهم؛
 .۵ـــــــــ0۴2۵( .ق) .کتاب الحج ،قم :مجمع الفکر اإلسالمی ،اول؛
 .9ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .ب) .کتاب الخیس ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .01ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .پ) کتاب الزکاا ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .00ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .ت) .کتاب الرالا ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .02ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .ث) .کتاب الطهارا ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .03ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .ج) .کتاب الیکاسب ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .0۴ـــــــــ0۴0۵( .ق)( .ح) .کتاب النکاح ،قم :کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،اول؛
 .0۵ـــــــــ03۵3( .ش) .رطارح االنظار ،قم :بیجا ،دوم؛
 .0۶راد ،علی0391( ،ش) ،ربانا کالرا اراریه در ضفسیر قرآن ،تهران :انتشارات سخن ،اول؛
 .01راوندی کاشـانی031۶( .ش) .النیوادر ،ترجمـه :صـادقی اردسـتانی ،تهـران :بنیـاد فرهنـگ
اسالمی کوشاندور ،اول؛
 .0۵رضایی اصفهانی ،محمد علی03۵2( .ش) .درسناره ر شها گرایشها ضفسییر قیرآن،
قم :مرکز جهانی علوم اسالمیّ ،اول؛

25

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

22

 .09سبحانی ،جعفر0311( .ش)« .مناهج التفسیریه» ،رجلة رسالة المرآن ،العدد االول ،قم :دار
القرآن الکریم؛
 .21شاکر ،محمد کاظم03۵2( .ش) .ربانا ر شها ضفسیر قرآن ،قـم :مرکـز جهـانی علـوم
اسالمی ،اول؛
 .20عک ،خالد عبد الرحمن099۴( .م) .اصول التفسیر قواعیه ،بیروت :دار النفائ  ،اول؛
 .22کلینی ،محمد بن یعقوب0۴11( .ق) .الکافا ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چهارم؛
 .23مجلسی ،محمد تقی بن مقصود علی0۴1۶( .ق) .ر ضة الیتمین فا شیرح رین ال یحییره
الفمیه ،قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانپور ،دوم؛
 .2۴معرفت ،محمد هادی0۴0۵( .ق) .التفسیر الیفسر ن فا وبه المشیب ،مشـهد :الجامعـة
الرضویة للعلوم االسالمیة؛
 .2۵مکارم شیرازی ،ناصر0313( .ش) .ضرجیه قرآن ،قم :دار القرآن الکریم ،دوم؛
 .62نجار زادگان ،فت الله03۵3( ،ش) .ضفسیر ضطبیما ،قم :مرکز جهانی علم اسالمی ،اول.

